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Stryków, dnia 02.06.Ż0Żl r'

OBWIESZCZENIE

Zgodniezart.3ust. 1pkt. ll,art.33ust. I,art.79ust. lustawyzdnia3paździemika2008r'

o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie' udziale społeczeństwa w ochrońie środowisk a oraz
o ocenach oddziaĘwania na środowisko (Dz. U. z2O2l r) poz. Ż47 ze zm.), Burmistrz Strykowa

1.

2.
3.

4.

podaje do publicznej wiadomości,

Informację o prrystąpieniu do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko dla
przedsięwzięcia pn. ,,Budowa centrum magazynowo-IogisĘcznego Panattoni Park Stryków Beta-Hala
Wschodnia'',przewidzianego do realizacjinadziałkach nr ewid. l84l7,l85/5, 18615, ttl/s,188, 189/5,
190/5, l9ll7 w obrębie Sosnowiec w ramach postępowania w sprawie o zmianę decyzji Burmistrza
Strykowa o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia lO października 2017 r. znak nŚć.ozzo. r 8.2015;
po przedłoŻeniu Burmistrzowi Strykowa w dniu 23.l0.2O20 r. wersji jednolitej raportu o oddziaływaniu
na środowisko ww. przedsięwzięcia oraz w dniu 0l.O2.2O2l r., Ż6.02202l r. i 21.05.202l r'
uzupełnienia do ww. raportu.
Postępowanie administracyjne o sprawie zmiany ww. decyzjio środowiskowych uwarunkowarriaclr dla
przedmiotowego przedsięwzięcia zostało wszczęte z wniosku pełnomocnika spółki Panattoni Europe
Sp. z o.o. z siedzibą: Pl. Europejski 1, 00-844 Warszawa' złożonego w dniu 03.06.Ż020 r. uzupełnionego
w dniu 03.09.20Ż0 r.
Przedmiotowe przedsięwzięcie wymienione jest $ 3 ust. l pkt 37, pkt 54 lit. b, pkt. 58 lit. b
rozpotządzenia Rady Ministrów z 10 września 2Ol9 r. w sprawie przedsięwzięó mogąóych znacząco
oddziaĘwaó na środowisko (Dz' U. z 2019 r., poz.1839). W ramach-realizacji pi'"a'nioto*"go
przedsięwzięcia planowana jest budowa hali produkcyjno-magazynowo- usfugowej z przeznaczenie]m
na magazyn wysokiego składowania z częściami biurowo-socjalnymi o łącznej powierzchni zabudowy
4,033l ha, drogami' dokami' chodnikami i parkingami dla samochodów oso-bówych i ciężarowych
służącymikomunikacji wewnętrznej oraz infrastruktury sieciowej. InwesĘcja ."uli'o*unu będźie na
powierzchni terenu 8,0664 ha.
organem administracji właściwymdo wydania decyzji zmieniającej ww. decyzję o środowiskowych
uwarunkowaniach jest Burmistrz Strykowa a organami biorącymi udział * oi"ń" oddziĄwania na
środowisko, właściwymido dokonania uzgodnienia i wydania opinii w zakresie warunków realizacji
przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zgierzu oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Łowiczu - na podstawie art. 77 ust. 1
pkt. l, pkt 2 i pkt.4 ustawy ooś.

Jednocześnie informuję wszystkich zainteresowanych, że termin składania uwag i wniosków w ramach
udziału społeczeństwa zostanie wznaczony po szczegółowej analizie przez BuŃstrza SĘkowa raportu
o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowiskooraz po skompletowańiu pełnej dokumentĘi w sprawie,
o crym społeczeństwo zostanie poinformowane odrębnym obwiószczeniem.
Publiczne obwieszczenie następuje z dniem: 7 czenvca2l2l r.
Wywieszono dnia.
Zdjęto dnia ...... ..
(pieczęó Urzędu i podpis upoważnionej osoby)
Do publiczrej wiadomości:
l. Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w SĘkowie
2. Strona internetowa BiuleĘnu Informacji Publiczrrej Urzędu Miejskiego w
3. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec
4. Tablica ogłoszeń sołectwa Sosnowiec-Pieńki

5.

SĘkowie

a/a

Do wiadomości:
l. Panattoni Europe Sp. z o'o, pl. Europejski l, 00-844 Warszawa- za pośrednictwem pełnomocnika

